
KARAR 22/(2018-2020) 

 

İl Ceza Kurulu, 05.03.2019 Salı günü İl Müdürlüğümüz Ceza Sekreterliği toplantı salonunda 22. 

oturum için toplandı.  

 

1-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 21.02.2019 tarih 164617 sayılı yazısıyla kurulumuza 

gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi. 

 

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan ve 

17.02.2019 tarihinde saat 13.00’te Gaziemir Spor Salonu’nda Beta Spor Kulübü ile Dokuz Eylül 

Voleybol Spor Kulübü arasında oynanan Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakasının başhakem 

raporunda; Dokuz Eylül Voleybol Spor Kulübü yardımcı koçu 40…….52 T.C. kimlik numaralı Halil 

İbrahim ÇEVİK’in karşılaşmanın 5. setinde sayılar 1-5 Dokuz Eylül Voleybol Spor Kulübü aleyhine iken 

hakemin verdiği bir karara ayağa kalkarak itiraz ettiği için sarı kartla cezalandırıldığı, sonrasında sayılar 

8-12 Dokuz Eylül Voleybol Spor Kulübü aleyhine iken çizgi hakeminin baş hakemin yanına gelerek 

Halil İbrahim ÇEVİK’in başhakeme “orospu çocuğu” dediğini ilettiği ve bunun üzerine baş hakemin 

Halil İbrahim ÇEVİK’i kırmızı kartla cezalandırdığı belirtilmiştir.  

Yine aynı raporda; bunun devamında da sayılar 9-13 Dokuz Eylül Voleybol Spor Kulübü aleyhine  

iken çizgi hakeminin başhakemin yanına tekrar gelerek Halil İbrahim ÇEVİK’in bu sefer de çizgi 

hakemine “Senin ben amına koyayım” diye el hareketiyle birlikte küfrettiğini ilettiği ve bunun üzerine 

başhakemin Halil İbrahim ÇEVİK’i diskalifiye ettiği ifade edilmiştir. 

Söz konusu iddialarla İzmir Voleybol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak kurulumuza 

sevk edilen Halil İbrahim ÇEVİK’in savunmasını vermediği görüldü, dosya incelendi. Buna göre Halil 

İbrahim ÇEVİK’in Yarışmada görevlendirilen hakemlere birden fazla hakaret ettiği sabit olmakla 

Ceza Yönetmeliğinin 57 maddesi uyarınca takdiren ve sonuç olarak 2(İKİ) AY SÜREYLE HAK 

MAHRUMİYETİ İLE CEZALANDIRILMASINA ve hakkında uygulanan idari tedbirin 

kaldırılmasına, 

 

2-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 25.02.2019 tarih 177277 sayılı yazısıyla kurulumuza 

gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi. 

 

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan ve 

20.02.2019 tarihinde saat 18.30’da Halkapınar Spor Salonu’nda İzmir Boğaları Spor Kulübü ile Gaziemir 

Belediyesi Spor Kulübü arasında oynanan U18 Genç Erkek Alt Klasman A Grubu basketbol 

müsabakasının hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarında; İzmir Boğaları Spor Kulübü yöneticisi 

20…….42 T.C. kimlik numaralı Bahadır CİHAN’ın; karşılaşmanın 2. çeyreğinin bitimine 2 dakika 34 

saniye kala kendi takımından bir oyuncunun sakatlanmasının ardından sahaya girip sağlıkçıya tepki 

gösterdiği ve topa tekme attığı için teknik faul aldığı, sonrasında ise tedavi için beklenirken hakemlere 

“Ha siktirin, sikeyim sizi, amına koyayım” demesi üzerine diskalifiye edildiği belirtilmiştir. 

 Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak kurulumuza 

sevk edilen Bahadır CİHAN’ın savunmasını vermediği görüldü, dosya incelendi. Buna göre Bahadır 

CİHAN’ın Ceza Yönetmeliğinin 57 maddesi uyarınca takdiren ve sonuç olarak 1(BİR) AY 

SÜREYLE HAK MAHRUMİYETİ İLE CEZALANDIRILMASINA ve hakkında uygulanan idari 

tedbirin kaldırılmasına, 

 

3-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 25.02.2019 tarih 178286 sayılı yazısıyla kurulumuza 

gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi. 

 

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan ve 

19.02.2019 tarihinde Atatürk Voleybol Salonunda oynanan Gelişim Koleji SK. – Karşıyaka SK. Yıldız 

Kızlar Gelişim Koleji Karşıyaka Spor Kulübü müsabakası bitiminde Karşıyaka Spor Kulübü oyuncuları 

ve antrenörleri protesto etme amaçlı maç sonu imzaları atıldıktan sonra hakem grubu ve gözlemcisiyle 

hakem soyunma odasına gitmek üzereyken Karşıyaka Spor Kulübü’nün voleybol şube yöneticisi 

29…….16 T.C. kimlik numaralı Atakan AYGÜN isimli şahıs tebrik edeceğim iddiası ile oyun sahasına 



giriş yapıp yanıma (Başhakem Eyüphan KAYIŞOĞLU)  kadar gelmiştir. Tokalaşmak amaçlı elini 

uzattıktan sonra diğer koluyla boynumu kavrayıp kendisine doğru çekmeye çalışmıştır. Bu sırada gece 

rahat uyuyacak mısın gibi sözleri bağırarak sarf etmiştir. Polislerin ve orada bulunan yetkililerin Atakan 

AYGÜN isimli şahsı geri çekmeye çalıştığı sırada ise sol omuz ve göğüs bölgeme sert ve hızlı bir şekilde 

art arda birden fazla kez fiziki şiddet uygulamıştır ve raporla sabittir.  

Ayrıca Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu 14…….34 T.C. kimlik numaralı Halis 

Oğuz ÖZLÜTÜRK ile 65…….94 T.C. kimlik numaralı antrenör Serdar SEMERCİ’nin hakemi dövmekle 

tehdit ettikleri hakem, gözlemci ve saha komiserlerinin raporlarıyla tespit edilmiştir. 

 

Söz konusu iddialarla kurulumuza sevk edilen Atakan AYGÜN, Halis Oğuz ÖZLÜTÜRK ve 

Serdar SEMERCİ’nin savunmalarını verdikleri görüldü, dosya incelendi. Buna göre dosya içerisinde  

bulunan Genel Adli Muayene Raporu, Saha Komiseri, Gözlemcinin Raporu ve Hakem Raporunun da göz 

önüne alınarak;  

 

Atakan AYGÜN’ün yarışmada görevlendirilen hakeme hakaret ve yarışma sonrasında 

müessir fiil işlemek suretiyle tecavüz ettiği sabit olmakla Ceza Yönetmeliğinin 57 ve 58. maddeler 

uyarınca takdiren ve sonuç olarak 1(BİR) YIL RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA ve hakkında uygulanan idari tedbirin kaldırılmasına, 

 

Halis Oğuz ÖZLÜTÜRK ve Serdar SEMERCİ’nin hakeme hakaret ettikleri sabit olmakla 

Ceza Yönetmeliğinin 57 maddesi uyarınca takdiren ve sonuç olarak 1’ER(BİRER) AY SÜREYLE 

HAK MAHRUMİYETİ İLE CEZALANDIRILMALARINA ve hakkında uygulanan idari tedbirin 

kaldırılmasına, 

 

4-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 04.03.2019 tarih 209285 sayılı yazısıyla kurulumuza 

gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 

 

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan ve 

26.02.2019 tarihinde saat 20.00’de Cumhuriyet Mahallesi Spor Salonu’nda Bossan Spor Kulübü ile 

Mavişehir İhtisas Spor Kulübü arasında oynanan U14 Küçük Erkek Alt Klasman Final Grubu basketbol 

müsabakasının hakem ve gözlemci raporlarında; Bossan Spor Kulübü antrenörü 71…….32 T.C. kimlik 

numaralı Derviş ÜŞENMEZ’in; karşılaşmanın bitimine 3 dakika 44 saniye kala hakeme “senin amına 

koyayım, hakemliğini sikeyim, orospu çocuğu, geri zekâlı” dediği için 2. teknik faulü alıp kurallar 

gereği diskalifiye edildiği, sonrasında Bossan Spor Kulübü yönetiminin müsabakaya devam 

etmeyeceklerini belirtip görevli masasında bulunan lisansları da alarak sahayı terk ettikleri, kendileriyle 

yapılan konuşmalardan sonuç alınamadığı, karşılaşmaya tekrar dönmeleri için yapılan davete katılmayıp 

oyuna devam etmedikleri ve bu nedenle müsabakanın tamamlanamadığı belirtilmiştir. 

 Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak kurulumuza 

sevk edilen Derviş ÜŞENMEZ’in savunmasının istenmesine ve hakkında uygulanan idari tedbirin 

Ceza Yönetmeliğinin 71. maddesi uyarınca devamına, 

 

5-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 04.03.2019 tarih 1913101 sayılı yazısıyla kurulumuza 

gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 

13.02.2019 tarihinde İzmir ilimizde yaşanan olay sonucu Tesis Amiri Özgür KAPLAN Bey ile 

görüşme sonucunda şahsın o gün bizi görmediğini için işlem başlatmadığını öğrendiğimden Cimer’e 

1900414570 sayılı bu şikayet dilekçesini gönderdim. 

13.02.2019 tarihinde İzmir ilinde Okul Sporları tarafından Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde 

düzenlenen Liseli Gençler A+B puanlı Atletizm yarışlarında Müsabaka Teknik Direktörü olarak görevde 

bulunmaktayım. Hazırlıklarımızı tamamlamak ve malzeme temini için Atatürk Stadyumu altı Soner 

Coşkun Atletizm Salonu’nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevli personeli Namık KUŞAK ile 

çıkarken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Kamil Ulaş ÖĞÜNÇ içeri girdiği esnada ben ve görevli 

personele omuz atmıştır.  Asıl amacı karşılık alıp tartışma çıkarmak olan bu şahsın benzer davranışları 

daha önce de görülmüş, Soner Coşan Atletizm Salonu’nda tartışmadığı sayılı antrenör kalmıştır.  



Bizi görmediğini iddia eden İzmir ilimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü                  

Kamil Ulaş ÖĞÜNÇ 24.02.2019 tarihinde Mersin ilinde düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar 

Şampiyonası’nda il kafile listesinde temsilci olarak bulunduğu için antrenör olarak sporcum Utku KÖSE 

ve ben yanına harcırah barajı imzası için gittiğimizde “Lan Oktay imza at”, “Bir daha bana çarpma, ben 

çarparsam çok fena çarparım” gibi tabirler kullanmıştır. Beni ve sporcularımı açıkça tehdit ederek, 

Atatürk Stadı sahsındaki güvenliğimizi açıkça tehdit etmektedir. Gereğini yapılmasını arz ederim. 

Söz konusu iddialarla kurulumuza sevk edilen Kamil Ulaş ÖĞÜNÇ’ün savunmasını verdiği 

görüldü. Bu konunun daha iyi aydınlatılması için şikâyette bulunan Oktay BABAKIR ve İl 

Müdürlüğünde görevli Namık KUŞAK’ın Kurulumuza gelip bilgi ve görüşlerinin alınmasına, 

 

6-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 04.03.2019 tarih 209026 sayılı yazısıyla kurulumuza 

gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 

 

27.02.2019 Çarşamba günü saat 20.00 da Halkapınar-2 Spor Salonunda oynanan Urla Belediyesi 

GSK – Karşıyaka Yıldızlar SK. U14 alt klasman küçük kız müsabakasının hakem ve gözlemci raporunun 

incelenmesi sonucu; müsabakanın 3. Çeyreği bitiminde B takımı “Karşıyaka Basketbol Yıldızları SK.” 

tribününden bir erkek seyircinin (basketbolcu babası olduğu belirlenmiştir.) sahaya girerek müsabakanın 

Baş Hakemi Okan GÜNGÜR’e tekme atması üzerine hakemler soyunma odasına gitmişlerdir.  Tribünün  

boşaltılması ve takımların tekrar sahaya gelmeleri üzerine müsabaka 25. dakikas gecikmesine sebebiyet  

vermesinden dolayı söz konusu teşekkülün (Karşıyaka Basketbol Yıldızları U14 Kız Alt Klasman 

Takımı) İl Tertip Kurulunun 28.02.2019 gün ve İTK.2018-19.088 sayılı kararı gereği 28.02.2019 tarihi 

itibariyle İDARİ TEDBİRLİ OLARAK Kurulumuza sevk edilmiştir.  

Olay tarihinde görevli antrenörlerin yazılı savunma verdikleri görüldü. Dosya incelendi. Buna 

göre; yarışmada görevli hakeme fiili tecavüzde bulunan tekme atan kişinin oyunculardan birinin babası 

olup, gerekli soruşturma sonucunda ceza aldığı sabit olmuştur. Olay münferittir. Söz konusu kulübün bu 

olayla direkt bir bağlantısı yoktur. Bu nedenle kulübe herhangi bir ceza tayinine yer olmadığına, 

 

7-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 04.03.2019 tarih E.214093 sayılı yazısıyla kurulumuza 

gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 

 

2018-2019  Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futsal Genç Erkekler İl Birinciliği müsabakaları 

çerçevesinde 04.03.2019 tarihinde Çiğli İztik Spor Salonu’nda saat 12.00’da Özel 21.YY Karşıyaka 

Ortaokulu ile Beydağ Atatürk Ortaokulu arasında oynanan maç ile ilgili Okul Sporları Organizasyon İl 

Tertip Komitesine intikal eden hakem ve müsabaka raporuna göre; Özel 21.YY Karşıyaka Ortaokulu 

oyuncusu 10751567912 TC Kimlik Numaralı Arda BEYAZTAŞ, iki elini yumruk yaparak rakibine 

darbede bulunduğu için oyundan ihraç edilmiştir.  

 

Dosya incelendi. Arda BEYAZTAŞ’ın eylemine uyan Ceza Yönetmeliğinin 17b, 24, 61. 

maddeleri uyarınca 1(BİR) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMALARINA ve haklarında uygulanan idari tedbirin kaldırılmasına, 
 

Ayrıca yine aynı maçta Özel 21.YY Karşıyaka Ortaokulu 10…….72 TC kimlik numaralı Yakup 

Emre BAKKAL rakip takım oyuncularına 3 kez arka arkaya saldırmış ve sahayı terk ederken, “Ananızı 

sikeyim sizin.” dediği için diskalifiye edilmiştir. İddialarıyla kurlumuza sevk edilmişlerdir. 

  

Dosya incelendi. Yakup Emre BAKKAL eylemine uyan Ceza Yönetmeliğinin 60, 61, 17b  

maddeleri uyarınca 5(BEŞ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA ve haklarında uygulanan idari tedbirin kaldırılmasına, 
 

 Bir sonraki toplantının 12.03.2019 Salı günü saat 14.00’te yapılmasına, 

 

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 05.03.2019 

 


